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Platform SPBP Sebagai Layanan Penyajian Data Penginderaan Jauh yang Cepat dan 
Mudah Untuk Seluruh Pemerintahan Provinsi 

 

I. Pengantar Kapustekdata 

Kegiatan ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis dalam rangka melaksanakan 
tugas dan fungsi Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh  dan penjabaran dari Rencana 
Strategis (Renstra) Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh 2015-2019.  
 
LAPAN sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai lembaga yang berhak 
mengoperasikan stasiun bumi penginderaan jauh memiliki kewajiban untuk memperoleh data 
penginderaan jauh untuk kemudian mengolah data penginderaan jauh, menyimpan data 
penginderaan jauh, mendistibusikan data penginderaan jauh dan memanfaatkan data 
penginderaan jauh. Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan pada 
pasal 16 Ayat 2 yang berbunyi Lembaga dalam memperoleh data penginderaan jauh melalui 
pengoperasian satelit dan pengoperasian stasiun bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dan huruf b wajib membuat perencanaan, membangun, serta mengoperasikan satelit dan stasiun 
bumi. 
 
Sebagai bentuk untuk mempermudah penyajian data dan informasi penginderaan jauh diperlukan 
suatu platform yang mempermudah user dalam mengaksesnya dan juga dalam 
memvisualisasikan data dan informasi tersebut. 

 

II. Abstrak 

Sistem Pemantauan Bumi Provinsi (SPBP) merupakan suatu sistem yang dapat memberikan 
layanan mengenai penyediaan data serta informasi penginderaan jauh kepada pemerintah daerah. 
SPBP telah merangkum dan menyatukan berbagai hasil litbangyasa data penginderaan jauh yang 
terdiri dari berbagai macam informasi yang telah berjalan operasional. 

 

III. Pendahuluan 

Data citra penginderaan jauh dan produk hasil kegiatan penelitian, pengembangan dan 
kerekayasaan (litbangyasa) yang telah berjalan operasional dituntut untuk di diseminasikan ke 
seluruh pemerintah daerah untuk monitoring perubahan sumber daya wilayah darat dan sumber 
daya wilayah perairan lautnya. Namun dalam pelaksanaan pendistribusian data penginderaan 
jauh terdapat beberapa kendala sehingga menyebabkan informasi tentang penggunaan data 
penginderaan jauh masih minim untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam memantau 
kondisi wilayahnya. Kendala dalam pelaksanaan pendistribusian data penginderaan jauh tersebut 
diantaranya meliputi:  



(a) Kurangnya dukungan infrastruktur perangkat baik dari sisi hardware maupun software untuk 
distribusi dan pengelolaan data citra dan produk infromasi hasil litbangyasa penginderaan jauh 
yang telah operasional. Banyak produk hasil litbangyasa penginderaan jauh yang dapat 
memenuhi kebutuhan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan wilayahnya, namun 
masih didistribusikan secara terbatas kepada beberapa pemerintah daerah. 

(b) Pemerintah daerah merasa kesulitan apabila harus mengunduh setiap scene data citra di 
katalog dan tidak memiliki staf yang memiliki keahlian khusus untuk melakukan pengolahan 
data penginderaan jauh lebih lanjut. 

(c) Banyak pemerintah daerah yang belum dapat memanfaatkan data penginderaan jauh secara 
maksimal. Pemerintah daerah juga masih harus membayar mahal demi melakukan pemantauan 
perubahan sumber daya dengan langsung mengunjungi lokasinya. 

(d) Pemerintah daerah membutuhkan suatu informasi data penginderaan jauh yang cepat dan 
efektif untuk dapat memantau kondisi perubahan sumber daya wilayah darat dan sumber daya 
wilayah perairan yang pada umumnya memiliki perubahan yang pesat. Perubahan sumber daya 
yang berpengaruh terhadap ekonomi umumnya memiliki perubahan yang pesat seperti informasi 
fase pertumbuhan padi, informasi zona potensi penangkapan ikan dan informasi titik-titik panas. 

(e) Data dan informasi penginderaan jauh dari tahun ke tahun yang dimiliki oleh LAPAN masih 
belum terorganisir dengan baik.Pemerintah daerah membutuhkan suatu informasi-informasi yang 
sifatnya time series sehingga bisa dipantau perubahannya. Dengan melihat perubahan data-data 
dari tahun yang lama sampai sekarang, pemerintah tentu dapat menentukan kebijakan apa yang 
akan dilaksanakan kedepannya. 

IV. Metodologi 

Platform layanan SPBP merupakan dukungan infrastruktur yang terdiri dari perangkat software 
dan hardware untuk menjadi wadah distribusi dan pengelolaan data produk informasi 
penginderaan jauh. Dukungan diberikan dalam bentuk perangkat software, yaitu dengan 
dibangunnya suatu sistem aplikasi berbasis kml yang menggunakan google earth. Sistem aplikasi 
tersebut dapat menampung data citra yang dibutuhkan oleh pemerintahan daerah dan informasi-
informasi baik harian, delapan harian, bulanan dan tahunan hasil produk litbangyasa data 
penginderaan jauh. Platform layanan SPBP juga mendapat dukungan dari perangkat hardware 
yang berupa satu buah server untuk melakukan penyimpanan dan pengelolaan data penginderaan 
jauh setiap provinsi. 

Platform layanan SPBP juga menyediakan mosaik atau gabungan beberapa data citra 
penginderaan jauh. Setiap provinsi tentu terdiri dari banyak scene data penginderaan jauh, 
sehingga diperlukan proses mosaik dan pengolahan agar data citra penginderaan jauh tersebut 
dapat langsung dimanfaatkan. Mosaik data citra dihasilkan dari data citra satelit Landsat-8 dan 
SPOT 6/7. Mosaik data citra tersebut akan di overlay dengan peta dasar yang ada di google earth. 
Setiap provinsi akan memiliki keseluruhan data citra resolusi menengah dan resolusi tinggi tanpa 
harus melakukan proses unduh di katalog dan melakukan pengolahan. 



Platform layanan SPBP merupakan salah satu platform layanan data yang mudah, sebab 
menggunakan aplikasi google earth yang sudah banyak diketahui dan digunakan oleh pengguna. 
Mosaik data citra penginderaan jauh dan informasi-informasi hasil produk litbangyasa dibuat 
dalam bentuk kml, sehingga bisa ditampilkan dalam platform layanan SPBP. Pemerintah daerah 
juga dapat dengan mudah menambahkan informasi-informasi mengenai daerahnya yang 
berbentuk shp file ke dalam platform SPBP. Keberadaan Platform SPBP tentu akan dapat 
mengefisienkan anggaran yang ada di pemerintah daerah, dimana efesiensi tersebut akan jauh 
lebih besar daripada anggaran yang dibutuhkan untuk membangun SPBP. 

Platform SPBP juga terbilang cepat, dikarenakan semua informasi dibuat dalam bentuk kml dan 
dilakukan proses update secara otomatis. Kml file cenderung lebih ringan untuk dioperasikan 
daripada harus membuka file data citra. Update otomatis dilakukan setiap ada perubahan data 
dan informasi yang masuk pada server SPBP, sehingga pemerintah daerah yang memiliki 
platform SPBP online, tidak perlu melakukan proses update data.  

Platform SPBP juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk pengambilan keputusan. 
Sebagai contoh, bahan rujukan untuk memantau wilayah strategis pertambangan. Setiap tahun 
satelit resolusi tinggi dapat mengamati perubahan wilayah strategis tersebut, oleh karena itu data-
data citra satelit penginderaan jauh dari tahun ke tahun akan disimpan dalam platform SPBP 
untuk dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai bahan pengambilan keputusan. 

Platform layanan SPBP ini dibangun untuk memenuhi tantangan dari para peneliti di lingkungan 
kedeputian penginderaan jauh untuk menjadi suatu wadah yang menampung dan 
mendistribusikan hasil dari kegiatan litbangyasa. Dalam pengembangan platform SPBP ini 
terdapat ide dan gagasan yang kreatif dan inovatif diantaranya adalah: 

(a) Memanfaatkan google earth yang merupakan aplikasi open source yang telah banyak dikenal 
dan digunakan oleh masyarakat. Google earth merupakan program Earth Viewer yang digunakan 
sebagai dasar penyampaian semua informasi dan data penginderaan jauh. Semua data 
penginderaan jauh dan infromasiinformasi hasil produk litbangyasa harus dibuat menjadi format 
kml. 

(b) Platform SPBP yang memanfaatkan program google earth merupakan platform yang sangat 
fleksibel dengan penambahan dan pengurangan jenis informasi. Jika pemerintah ingin 
menambahkan atau mengurangi informasi-informasi strategis di wilayahnya cukup dengan 
menjadikan informasi tersebut sebagai file kml. 

(c) Platform SPBP dapat dibuka dan diinstal dimana saja, sehingga tidak hanya terpusat di satu 
pemerintahan daerah namun dapat dimanfaatkan oleh semua pemerintahan daerah dalam 
provinsi tersebut.Pemerintah dapat memanfaatkan platform layanan SPBP untuk monitoring 
keadaan sumber daya di wilayahnya melalui penginderaan jauh dan sebagai bukti atau bahan 
evaluasi untuk pengambilan keputusan. 

 

Untuk membuat platform SPBP menjadi platform layanan data penginderaan jauh yang cepat 
dan mudah untuk pemerintah, maka dibutuhkan beberapa langkah-langkah untuk melaksanakan 



inovasi tersebut. Pada pelaksanaan pembuatan platform SPBP dibentuk beberapa tim yang akan 
melaksanakan kegiatan kuncinya masing-masing. Tim tersebut terdiri dari tim peneliti, tim 
pembuatan sistem, tim pengolahan data, tim quality control, tim operasional dan tim sosialisasi 
dengan uraian langkah kerja sebagai berikut: 

(a) Tim peneliti melakukan identifikasi kondisi wilayah suatu daerah dan menentukan informasi 
yang akan ditampilkan dalam platform layanan SPBP. Setiap daerah tentu memiliki beberapa 
karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Setiap daerah juga memiliki situs-situs penting yang 
harus dimonitoring. Seperti contoh Pemerintah Gorontalo mengharapkan adanya informasi 
mengenai kondisi dan perkembangan Danau Limboto dari tahun ke tahun. Tim peneliti 
kemudian melakukan penelitian terhadap kondisi air dengan menghitung parameter tingkat 
kekeruhan air. Informasi kondisi air tersebut kemudian ditampilkan dengan indeks warna ke 
dalam platform SPBP. 

(b) Tim pengolahan data melakukan pembuatan mosaik atau menggabungkan beberapa scene 
data citra yang terbaik dan bebas awan. Gabungan scene data citra tersebut mencakup satu 
provinsi untuk kemudian diolah lebih lanjut supaya data tersebut lebih mudah untuk di 
interpretasikan. Mosaik data citra Landsat-8 dan SPOT 6/7 akan menjadi dasar atau base map 
platform SPBP. Kelebihan menggunakan mosaik data citra tersebut adalah data yang selalu 
diperbaharui setiap tahunnya.  

(c) Tim pengembang sistem mengembangkan sistem platform layanan SPBP dengan 
menggunakan aplikasi open source yang mudah dipelajari. Salah satu aplikasi open source untuk 
pemantauan melalui data penginderaan jauh adalah google earth. Tim pengembang kemudian 
menterjemahkan data dan informasiinformasi litbangyasa untuk masuk ke dalam platform SPBP. 
Tim pengembang juga membuat sistem otomatisasi yang dapat melakukan penambahan 
informasi secara otomatis terutama untuk data-data yang sifatnya harian seperti informasi ZPPI, 
informasi fase pertumbuhan padi dan informasi sistem peringkat bahaya kebakaran. Sistem 
otomatisasi bermanfaat untuk membantu pemerintah provinsi mengetahui kondisi wilayahnya 
secara cepat dan mudah. 

(d) Tim quality control menjamin kualitas data dan informasi penginderaan jauh yang ada di 
platform SPBP sebelum sampai ke tangan pemerintah provinsi.  

(e) Tim sosialisasi yang terdiri dari peneliti, perekayasa dan beberapa perwakilan struktural 
datang ke provinsi untuk mensosialisasikan manfaat dari platform layanan SPBP. Pemerintahan 
provinsi akan mengundang beberapa perwakilan daerah untuk hadir dalam sosialisasi tersebut 
dan meneruskan informasi pemanfaatan platform layanan SPBP ke daerah masing-masing. Tim 
sosialisasi juga menyiapkan beberapa kerjasama yang dilakukan antara pemerintah daerah 
dengan LAPAN untuk terus mengembangkan platform layanan SPBP. 

(f) Tim operasional aktif mengolah data dan informasi hasil litbangyasa yang telah berjalan 
secara operasional dan melakukan update informasi tersebut langsung di server SPBP. Sistem 
otomatisasi membuat penambahan atau perubahan informasi tersebut secara otomatis masuk ke 
dalam platform layanan SPBP. 



 

 

V. Hasil dan Uji coba 

Beberapa stakeholder berkontribusi dalam pembuatan dan perkembangan platform SPBP sebagai 
penyedia layanan data penginderaan jauh yang cepat dan mudah. Pihak-pihak pemangku 
kepentingan yang memiliki kontribusi untuk pelaksanaan pelayanan inovasi platform layanan 
SPBP ini adalah sebagai berikut:  

(a) Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) yang merupakan lembaga teknis daerah 
dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan sosialisasi dan 
diseminasi platform layanan SPBP dilakukan dengan bekerja sama dengan Bappeda Provinsi.  
Bappeda provinsi diharapkan mengundang pemangku-pemangku kepentingan di setiap daerah 
dalam provinsi tersebut untuk mengikuti sosialisasi. Dengan langkah tersebut platform layanan 
SPBP dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah daerah. 

(b) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam suatu pemerintahan yang melaksanakan 
kegiatan teknis terkait dengan pemanfaatan platform layanan SPBP. Kegiatan teknis tersebut, 
seperti instalasi, update dan interpretasi informasi pada platform layanan SPBP.  

(c) Pemerintah daerah yang meliputi provinsi, kota, kabupaten memberikan masukan berupa 
informasi mengenai karakteristik dan kebutuhan data penginderaan jauh di daerah supaya dapat 
ditampilkan dalam platform layanan SPBP. 

 

Keberhasilan pendistribusian dan pemanfaatan platform layanan SPBP untuk pemerintah 
provinsi  tidak lepas dari pengaruh keterlibatan sumber daya yang dimiliki yaitu dari sumber 
daya keungan, sumber daya teknis dan sumber daya manusia.  

(a) Sumber daya keuangan digunakan untuk pembelian dan perawatan infrastruktur  baik 
hardware maupun software yang mendukung platform layanan SPBP. Biaya maintenance 
hardware secara berkala yang terdiri dari satu server untuk menjaga kestabilan platform layanan 
SPBP. Biaya upgrade software untuk melakukan mosaik data citra satelit penginderaan jauh. 
Biaya berlangganan internet untuk menjaga kestabilan jaringan platform layanan SPBP apabila 
diakses oleh pemerintahan daerah. Biaya sosialisasi ke pemerintah provinsi untuk diseminasi 
platform layanan SPBP. Platform layanan SPBP ini gratis diberikan kepada pemerintah daerah. 

(b) Sumber daya teknis yang digunakan adalah teknologi pemantauan bumi yang open source 
yaitu google earth untuk membuat platform layanan SPBP. 

(c) Sumber daya manusia yaitu peneliti dan perekayasa yang terlibat dalam pembuatan platform 
layanan SPBP yang memiliki kemampuan menterjermahkan data dan informasi hasil litbangyasa 
untuk bisa ditampilkan ke dalam platform layanan SPBP. Sumber daya manusia juga diperlukan 
untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi pemanfaatan platform layanan SPBP. 



 

Sistem Pemantauan Bumi Provinsi Sulawesi Barat 

Beberapa keluaran konkret yang dihasilkan dari platform layanan SPBP adalah data dan 
informasi-informasi mengenai penginderaan jauh yang diperlukan oleh pemerintahan daerah. 
Informasi-informasi dan data penginderaan jauh tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

(a) Informasi pertanian merupakan informasi yang menunjukkan fase pertumbuhan tanaman padi 
di sawah. Informasi tersebut bersifat 8 harian sesuai dengan perubahan fase pertumbuhan padi. 
Dengan informasi ini pemerintah dapat memantau masa panen dan dapat memperkirakan hasil 
panen padi.  

(b) Informasi kebakaran merupakan informasi yang menunjukkan titik panas (hotspot) dan 
peringkat bahaya kebakaran untuk antisipasi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Sistem 
peringkat ini dapat memberikan informasi kepada pemerintahan provinsi daerah-daerah mana 
yang rawan kebakaran, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan perlakuan yang 
khusus. 

(c) Informasi zona potensi penangkapan ikan dapat menginformasikan kepada dinas perikanan 
terkait untuk kemudian dilanjutkan kepada nelayan, sehingga memudahkan nelayan dalam 
menangkap ikan. Dengan informasi ini nelayan menuju lokasi yang diperkirakan.   

(d) Mosaik data citra satelit penginderaan jauh tidak hanya digunakan sebagai base map pada 
platform SPBP. Data mosaik citra satelit tersebut dapat digunakan pemerintah untuk  memantau 
adanya perubahan lahan. Pengerjaan mosaik data citra satelit juga akan dilakukan setiap 6 bulan 
sekali untuk penggantian base map pada platform layanan SPBP. Hal ini tentunya akan jauh 
lebih efektif dalam suatu pemerintahan daripada harus menngelontorkan dana untuk survey ke 
lapangan 

 



Dalam pelaksanaan inovasi platform layanan SPBP di pemerintahan daerah perlu dilakukan 
suatu pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pemerintah daerah terus mendapatkan 
pelayanan data dan informasi penginderaan jauh melalui platform SPBP ini. Bentuk monitoring 
dan evaluasi yang dilakukan ada berbagai macam. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 

(a) Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh struktural kedeputian bidang 
penginderaan jauh terhadap kinerja sumber daya manusia yang terlibat dalam pembuatan dan 
pengembangan platform SPBP.  

(b) Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh struktural kedeputian bidang 
penginderaan jauh dan dibantu peneliti dan perekayasa yang terkait terhadap jalannya proses 
update atau penambahan informasi yang sifatnya harian. Informasi yang bersifat harian tersebut 
harus dipastikan ditambahkan ke dalam server platform SPBP untuk kemudian dapat digunakan 
oleh pemerintah daerah. 

(c) Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh struktural kedeputian bidang 
penginderaan jauh dibantu oleh peneliti dan perekaysa senior sebagai quality control. Kontrol 
dilakukan terhadap proses pembuatan mosaik data citra bebas awan. Hal tersebut diperlukan 
untuk menjamin kualitas perubahan data citra sebagai dasar platform SPBP setiap 6 bulan sekali.  

(d) Proses evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pengguna platform layanan 
SPBP. Evaluasi tersebut dapat berupa feedback yang disampaikan kepada struktural kedeputian 
penginderaan jauh. 

 

Sebelum adanya pengembangan platform layanan SPBP terdapat beberapa kesulitan dalam 
pendistribusian data dan informasi hasil litbangyasa penginderaan jauh. Beberapa hal yang 
terjadi sebelum dibuatnya platform SPBP sebagai salah satu bagian dari pelayanan publik: 

1. Ada berbagai macam portal yang menyampaikan hasil litbangyasa para peneliti dan perekaysa 
di lingkungan kedeputian bidang penginderaan jauh. 

2. Informasi yang ditampilkan cenderung bersifat umum dan menyeluruh untuk satu wilayah 
Indonesia 

3. Beberapa portal untuk penyajian data selama ini cenderung hanya menampilkan infromasi 
untuk pengguna, tidak ada interaksi langsung antara pengguna portal penyedia data dan 
informasi kecuali proses unduh data. 

4. Pemerintah daerah memerlukan waktu untuk melakukan unduh data pada katalog-katalog data 
penginderaan jauh dan mengolah data tersebut menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. 

5. Tidak ada kerjasama anatara LAPAN dengan pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan data 
dan infromasi penginderaan jauh. 

Sesudah adanya platform SPBP sebagai layanan penyediaan data dan informasi penginderaan 
jauh yang ditawarkan kepada pemerintahan provinsi, maka akan ada perubahan-perubahan 
sebagai berikut: 



1. Portal-portal layanan data dan informasi penginderaan jauh yang beraneka macam mampu 
disederhanakan oleh platform layanan SPBP yang menggunakan program google earth. 
Informasi-informasi tersebut nantinya harus diubah ke dalam bentuk kml supaya bisa 
disinergikan dengan platform SPBP. 

2. Portal-portal layanan data dan informasi yang tersedia merupakan informasi satu indonesia 
tidak khusus untuk provinsi. Sehingga dengan adanya platform SPBP informasi-informasi yang 
tersedia lebih menyesuaikan dengan karakteristik wilayah provinsi tersebut. 

3. Dengan adanya platform layanan SPBP yang bersifat fleksibel, maka pemerintah daerah dapat 
berinteraksi dengan menambahkan atau mengurangi informasi atau bisa juga melakukan 
perbaikan tentang informasi yang telah ada. 

4. Platform SPBP menawarkan mosaik data citra bebas awan sebagai dasar peta. Dengan adanya 
hasil mosaik data citra tersebut, maka pemerintah daerah akan dengan mudah mendapatkan 
informasi dan menginterpretasikannya. Pemerintah hanya cukup melakukan instalasi terhadap 
platform SPBP untuk kemudian dimanfaatkan sebagai alat pemantauan kondisi daerah. 

5. Dengan adanya platform SPBP, maka pemerintah daerah akan menjalin kerjasama dengan 
LAPAN dalam rangka melakukan perbaikan, penambahan dan pengembangan terhadap plaform 
layanan SPBP. 

 

Dalam pembangunan platform SPBP, begitu banyak pembelajaran yang didapatkan oleh 
beberapa pihak yang terlibat baik, dianatranya adalah sebagai berikut: 

(a) Pembelajaran yang diperoleh peneliti dan perekayasa di lingkungan kedeputian penginderaan 
jauh adalah cara menggali kebutuhan pengguna dan melakukan penelitian yang terkait dengan 



kebutuhan pengguna tersebut. Pembelajaran juga diperoleh dengan cara melakukan kegiatan 
sosialisasi platform layanan SPBP yang harus tepat sasaran sehingga pelayanan tersebut dapat 
dirasakan langsung oleh pengguna. 

(b) Pembelajaran juga diperoleh pemerintah daerah dalam memanfaatkan data penginderaan jauh 
sebagai langkah pemantauan kondisi wilayah. Pemerintah dapat mengurangi efisiensi anggaran 
monitoring langsung ke wilayah strategisnya. Dengan adanya bimbingan teknis pada saat 
sosialisasi, pemerintah daerah mendapatkan pembelajaran mengenai cara penggunaan platform 
layanan SPBP baik dengan menambahkan atau mengolah data dan informasi penginderaan jauh. 

Rekomendasi untuk platform layanan SPBP ini adalah perlunya diadakan validasi bersama. 
Validasi tersebut tentu akan berpengaruh terhadap pihak pemerintahan provinsi mengenai 
keabsahan informasi penginderaan jauh sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. 
Sedangkan validasi bagi sisi peneliti perekayasa yang mengembangkan platform layanan SPBP 
sebagai feedback timbal balik untuk semakin memperbaiki kualitas data dan infromasi yang 
dihasilkannya. 

 

 



 

VI. Kesimpulan 

Platform SPBP ini telah direplikasi oleh 19 provinsi dan Polri sampai tahun 2016. Platform 
SPBP ini dirancang memiliki sistem yang sama namun informasi yang ditawarkan berbeda-beda 
bergantung dengan kondisi wilayah provinsi tersebut. Sebelum membangun platform SPBP 
setiap provinsi, perwakilan membuka komunikasi terlebih dahulu untuk kemudian dapat 
diketahui kebutuhan setiap provinsi.  

Pusat teknologi dan data penginderaan jauh juga menerima adanya permintaan bimbingan teknis 
dari pemerintah daerah sebagai transfer of knowledge dalam mengembangkan platform layanan 
SPBP secara intensif.   

 




